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SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV 2/2015 

Teplo domova nie je na rozdávanie

OBNOVTE, ZATEPLITE... A UŠETRITE
Zatepliť a ušetriť. Alebo ešte lepšie – komplexne obnoviť bytový dom a ušetriť ešte viac. Také sú jednoduché počty, 
ktoré obyvateľom bytových domov prinesú úsporu na nákladoch za energie a zároveň aj zdravšie, kvalitnejšie, 
bezpečnejšie a krajšie bývanie. Určite dôležité je tiež predĺženie životnosti obnoveného domu ako aj zvýšenie 
trhovej hodnoty jednotlivých bytov. 

Ak sa vlastníci bytov dohodnú na obnove bytového domu, 
musia sa tiež rozhodnúť, ako budú túto obnovu fi nancovať. 
Keďže to nie je lacná záležitosť, vzniká priestor pre bankové 
ponuky. Jedným z najvyužívanejších a zároveň najvýhodnej-
ších spôsobov je stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľ-
ni. Táto banka fi nancuje obnovu bytových domov už od roka 
2000 a doteraz poskytla na obnovu bytových domov viac ako 
300 miliónov eur. Zásadná obnova bytového domu prinesie 
jeho obyvateľom úsporu na nákladoch za energie a zároveň aj 
zdravšie, lepšie, bezpečnejšie a krajšie bývanie. Určite dôležité 
je tiež predĺženie životnosti obnoveného domu ako aj zvýšenie 
trhovej hodnoty jednotlivých bytov.

Na čo by ste nemali zabudnúť

Kto chce ušetriť na energiách, ten by mal pri obnove bytového 
domu postupovať systematicky. Najvhodnejšie je začať ener-
getickým posúdením, na základe ktorého sa dá naplánovať 
postupnosť jednotlivých krokov stavebných úprav a určiť ich 
približná fi nančná náročnosť. PSS, a. s., ho záujemcovi poskytne 
zdarma. Súčasťou obnovy bytového domu by bezpodmieneč-
ne malo byť odstránenie systémových porúch, výmena okien, 
vstupných brán, oprava schodísk, výťahov, spoločných priesto-
rov, balkónov či lodžií a samozrejme zateplenie obvodových 
múrov plus oprava, zateplenie a zaizolovanie strechy. Potrebné 
je tiež vykonať zmeny v energetických systémoch. Tie sa týkajú 
predovšetkým kúrenia a prípravy teplej vody. Kľúčová je výme-
na a izolovanie vnútorných energetických rozvodov, vyregu-
lovanie vykurovacej sústavy a namontovanie termostatických 
ventilov na všetky radiátory. 

Výhodný úverový program

Z výpočtu potrebných úprav a opráv vyplýva, že obnova byto-
vého domu nie je lacná záležitosť. Preto je mimoriadne dôležitý 
výber toho správneho partnera, ktorý pomôže s fi nancovaním 
diela. Prvá stavebná sporiteľňa dlhodobo prináša program 
zameraný na poskytovanie úverov na obnovu bytových domov 
s nízkou úrokovou sadzbou. V súčasnosti sa u tých najvýhod-
nejších začína už od 1,99 % ročne. Splatnosť takéhoto úveru 
s jednoročnou fi xáciou úrokovej sadzby v minimálnej výške 
aspoň 40 tisíc € môže trvať až 25 rokov. 

Individuálny prístup

Vlastníkom bytov a nebytových priestorov zastúpených spolo-
čenstvom vlastníkov bytov alebo správcom PSS, a. s., ponúka 
aj iné riešenia, ktoré vyplývajú z aktuálneho zjednodušenia 
podmienok poskytovania úverov na obnovu bytových domov. 
Platí, že čím vyšší je úver a čím dlhšia je jeho splatnosť, tým niž-
šia bude úroková sadzba úveru. Jej fi xácia môže trvať 5 rokov, 
ale aj celú dobu splatnosti úveru, ktorú je možné prispôsobiť 
podľa požiadaviek klienta a výšky mesačnej tvorby fondu opráv 
a údržby bytového domu. Reálne môže trvať od 10 do 30 rokov. 
Úroková sadzba úverov určených na významnú obnovu byto-
vých domov sa stanovuje individuálne. Vďaka úverom na obno-
vu bytových domov od Prvej stavebnej sporiteľne je možné 
prefi nancovať až 100 % plánovaných úprav v bytovom dome. 

Viac informácií získate u obchodných zástupcov 

Prvej stavebnej sporiteľne, alebo na čísle 02/58 55 58 55 

či na www.pss.sk.

Výhodné riešenie s úsporou
Ak žijete v bytovom dome, ktorý v tomto alebo v minu-

lom roku čerpal úver na obnovu z PSS, a. s., a požiadate 

nás o úver napríklad na rekonštrukciu svojho bytu, radi 

vám ho poskytneme bez poplatku za jeho spracovanie. 

Navyše, prostriedky až do výšky 45 tisíc € požičiame 

sporiacim alebo zodpovedne splácajúcim klientom aj 

bez založenia nehnuteľnosti, manželom i bez ručiteľa.


